
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI POŁUDNIOWEJ 

- CORDEX WINTER CU - 

Termin i miejsce: 21.12.2019 
Wałbrzych
Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne AQUA – ZDRÓJ
ul. Ratuszowa 6

1. Celem Mistrzostw jest :
- wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski Południowej FTS
- popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.

2. Organizatorami Mistrzostw są :
• Uczniowski Klub Tańca Sportowego CORDEX
• Federacja Tańca Sportowego

3. Zasady organizacyjne - kategorie i style taneczne:
Wszystkie kategorie rozegrane będą w dwóch stylach tanecznych
• Dzieci  
• Juniorzy Młodsi
• Juniorzy Starsi
• Młodzież
• Młodzież Starsza
• Dorośli
• Senior I
• Senior II
• Senior III
• 10 – 11 E – turniej punktowy
• 10 – 11 D – turniej punktowy
• 12 – 13 E – turniej punktowy
• Pow. 15 E – turniej punktowy
• Pow. 15 C – turniej punktowy
• Pow. 15 B – turniej punktowy

4. Informacje organizacyjne:
Mistrzostwa Polski Południowej obejmują obszar wojewodztw: dolnośląskie, łodzkie, 
lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie. 

W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń w kategorii Senior I, Senior II i Senior III 
pary prezentować się będą jednocześnie. Oceniane będą odrębnie, w swoich 
kategoriach wiekowych.



MPP FTS rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami FTS (pkt. 15.8. Przepisów
o Rywalizacji w sporcie tanecznym FTS)
Sposób przeprowadzenia turnieju zgodnie z pkt. 15.3 Przepisów o Rywalizacji w sporcie 
tanecznym FTS

5. Informacje techniczne:
 - wymiary parkietu 13 m x 22 m
 - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach
 - Organizator nie ubezpiecza par

6. Warunki uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Południowej FTS:

Prawo zgłoszenia na MPP FTS mają pary które:
- posiadają aktualną licencję rywalizacji krajowej FTS i są aktywne w Bazie FTS
- są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS, który posiada licencję 
rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie
- przedstawią podczas rejestracji książeczkę startową FTS lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość
- dokonają opłat zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego 
terminie

– zgłoszenie do MPP FTS jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że w razie konieczności zawodnik podda się kontroli 
antydopingowej

7. Rejestracja na Mistrzostwa Polski Południowej i opłaty:

Prawo udziału w MPP FTS mają pary które:

- dokonają zgłoszenia udziału w MPP FTS drogą on-line poprzez stronę www Mistrzostw 
połączoną bazą FTS do dnia 19 grudnia 2019 r.

- uiszczą opłatę startową w wymaganej wysokości na konto organizatora:
UKTS CORDEX
Ul. Forteczna 6, 58-316 Wałbrzych 
Nr konta: BNP Paribas 24 1750 0012 0000 0000 2504 8369
z dopiskiem „MPP 2019, imiona i nazwiska pary, Klub oraz kategorię wiekową”
Opłata startowa wniesiona do dnia 17.12.2019 r. wynosi 60 zł od osoby / styl
Opłata wniesiona po dniu 17.12.2019 r. wynosi 120 zł od osoby / styl
(dwukrotność opłaty terminowej)

Zamknięcie list startowych nastąpi dnia: 19.12.2019 godz.23:59
Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie uniemożliwi 
start pary w MPP FTS.

8. Komisja Sędziowska:
 
Alicja Majewska - Sędzia Główny

1.Tomasz Dorosz 
2.Konrad Mazurek
3.Krzysztof Cisek 
4.Kazimierz Kurzak



5.Adam Król 
6.Jarosław Przekop
7.Katarzyna Grzęska

Komisja Skrutacyjna
1. Piotr Seliger - przewodniczący
2. Dorota Gołebiowska

Konferansjer: Arkadiusz Deierling

9. Biuro organizacyjne:
Kierownik organizacyjny MPP:
Piotr Szewczyk tel. 501 619 624
uktscordex@gmail.com

Kierownik artystyczny:
Sonia Baran
stcordex@gmail.com

10. Nagrody :

- Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS otrzymują medale, puchary, dyplomy i upominki 
- pozostałe pary finałowe otrzymują puchary, upominki i dyplomy

11. Filmowanie Mistrzostw jest dozwolone bez opłaty.

12. Bilety

Bilet wstępu: 20 zł za osobę,
Miejsce przy stoliku: 50 zł za osobę,
Dzieci do lat 6 wstęp wolny.

Rezerwacja i sprzedaż biletów w godz. 15:00 - 20:00
tel. 789 080 786
e-mail uktscordex@gmail.com

13. W sprawach techniczno-organizacyjnych:
Wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się 
zaleceniom organizatorów.

14. W miejscu turnieju dostępna jest restauracja, bufet i hotel. 
Najbliższy dworzec kolejowy: Wałbrzych Miasto. 
Drogi na terenie miasta są remontowane, należy liczyć się z objazdami i utrudnieniami.

mailto:uktscordex@gmail.com


REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO TURNIEJU SPORTU TANECZNEGO - 
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Termin i miejsce: 21.12.2019 
Wałbrzych
Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne AQUA – ZDRÓJ
ul. Ratuszowa 6

1. Celem Mistrzostw jest :
- wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Województwa Dolnośląskiego
- popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych wśród 
mieszkańców Dolnego Śląska.

2. Organizatorami Mistrzostw są :
• Uczniowski Klub Tańca Sportowego CORDEX
• Federacja Tańca Sportowego
• Dolnośląski Związek Sportu Tanecznego

3. Zawodnicy 
Zawodnicy - klasy taneczne / kat. wiekowe 
Solistki, pary i duety 8 - 9 lat klasa H, G,  
Solistki, pary i duety 10 - 11 lat klasa H,

Mistrzostwa Wojewodztwa Dolnośląskiego FTS 

Juniorzy OPEN ST/LA 

Młodzież OPEN ST/LA 

Dorośli OPEN ST/LA 

Senior I OPEN ST/LA 

4. Informacje organizacyjne:
W mistrzostwach województwa mogą brać udział pary zgłoszone przez kluby DSZT
W kategoriach H i G klasy mogą brać udział pary z klubów FTS

Turniej rozgrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami FTS i DZST

5. Informacje techniczne:



- wymiary parkietu 13 m x 22 m
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach
- Organizator nie ubezpiecza par

6. Warunki uczestnictwa w Mistrzostwach Województwa:
Prawo zgłoszenia na Mistrzostwach Województwa dolnośląskiego mają pary które:
- są zgłoszone przez klub należący do DZST
- posiadają aktualną licencję rywalizacji krajowej FTS i są aktywne w Bazie FTS – nie 
dotyczy par klasy H i G
- są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS, który posiada licencję 
rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie
- przedstawią podczas rejestracji książeczkę startową FTS lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość
- dokonają opłat zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego 
terminie
- zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i 
oświadczeniem, że w razie konieczności zawodnik podda się kontroli antydopingowej

7. Rejestracja  i opłaty:

Prawo udziału w turnieju mają pary które:

– dokonają zgłoszenia udziału drogą on-line poprzez stronę www turnieju połączoną z
bazą FTS do dnia 12 grudnia 2019 r.

Pary biorące udział w Mistrzostwach Województwa
- uiszczą opłatę startową w wymaganej wysokości: na konto organizatora:
UKTS CORDEX
Ul. Forteczna 6, 58-316 Wałbrzych 
Nr konta: BNP Paribas 24 1750 0012 0000 0000 2504 8369
z dopiskiem „MW 2019, imiona i nazwiska pary, Klub oraz kategorię wiekową”
Opłata startowa wniesiona do dnia 12.12.2019 r. wynosi 40 zł od osoby / styl
Opłata wniesiona po dniu 12.12.2019 r. wynosi 80 zł od osoby / styl
(dwukrotność opłaty terminowej)

Pary rekreacyjne (H i G klasa)
20 zł / osobę / styl – płatne w dniu turnieju

Zamknięcie list startowych nastąpi dnia: 12.12.2019 godz.23:00
Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie uniemożliwi 
start pary w MPP FTS.
Pary proszone są o przedstawienie dowodu wpłaty przy rejestracji

8. Komisja Sędziowska:
Alicja Majewska - Sędzia Główny

1.Tomasz Dorosz 
2.Konrad Mazurek
3.Krzysztof Cisek 
4.Kazimierz Kurzak
5.Adam Król 
6.Jarosław Przekop



7.Katarzyna Grzęska

Komisja Skrutacyjna
1. Piotr Seliger - przewodniczący
2. Dorota Gołebiowska 

Konferansjer: Arkadiusz Deierling

9. Biuro organizacyjne:
Kierownik organizacyjny MPP:
Piotr Szewczyk tel. 501 619 624
uktscordex@gmail.com

Kierownik artystyczny:
Sonia Baran
stcordex@gmail.com

10. Nagrody :

- Mistrzowie i Wicemistrzowie Województwa dolnośląskiego otrzymują medale, puchary, 
dyplomy
- pozostałe pary finałowe dyplomy
- pary rywalizujące w klasach G i H otrzymują medale

11. Filmowanie Mistrzostw jest dozwolone bez opłaty.

12. Bilety

Bilet wstępu: 20 zł za osobę,
Miejsce przy stoliku: 50 zł za osobę,
Dzieci do lat 6 wstęp wolny.

Rezerwacja i sprzedaż biletów w godz. 15:00 - 20:00
tel. 789 080 786
e-mail uktscordex@gmail.com

13. W sprawach techniczno-organizacyjnych:
Wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się 
zaleceniom organizatorów.

14. Informacje praktyczne:
W miejscu turnieju dostępna jest restauracja, bufet i hotel. 
Najbliższy dworzec kolejowy: Wałbrzych Miasto. 
Drogi na terenie miasta są remontowane, należy liczyć się z objazdami i utrudnieniami.

mailto:uktscordex@gmail.com

